
Langs den idylliske vei mellom tettstedet Jondal og Utne ligger Herand,  
kjent for båtbyggermuseum, oppgangsag og ikke minst 3000 år gamle 
helleristninger. Foruten tradisjonelle motiv, er feltet på Bakke spesielt da 
det viser en del helleristninger med erotiske motiv.
På Heradsholmen like utenfor bygden ligger ett av de best bevarte 
handelssteder i Norge. Allerede i 1754 var her gjestgiveri.

Along the idyllic road between the villages of Jondal and Utne lies Herand, 
known for a boat building museum, an old saw and not least 3000 years 
old petroglyphs. The field at Bakke is of special interest as it shows some 
petroglyphs with erotic motifs, in additon to traditional motifs. 
Just outside the village is the islet of Heradsholmen, with one of the best 
preserved trading places in Norway. Already in 1754 there was an inn 
here.

Utne er en bygd i Ullensvang kommune, beliggende på nordspissen 
av Folgefonnhalvøya. Beliggenhet og atmosfære har stor betydning 
for stedets lange turisttradisjoner. Utne Hotel (bildet under) fra 1722 
er det eldste hotell i landet med kontinuerlig drift. Mange kjente 
personer har bodd her, bl.a. Peter Chr. Asbjørnsen,  Adolph 
Tidemand,  Hans Gude, Ole Bull og Edvard Munch.
Hardanger Folkemuseum (bildet under til høyre) ble etablert i 1911 
og har idag omtrent 20 gamle bygninger fra bygdene rundt 
Hardangerfjorden, bl.a. en årestue fra 1200-tallet. I administrasjons-
bygget er faste og skiftende utstillinger. 
Museet har også en avdeling på Skredhaugen i Lofthus.

Utne is a village in Ullensvang municipality, located on the northern 
tip of Folgefonnhalvøya. Utne’s long tourist traditions are well 
related to the location and atmosphere. Utne Hotel (below, left) from 
1722 is the oldest hotel in the country in continuous operation. 
Many famous people have lived here, including Peter Chr.  
Asbjørnsen, Adolph Tidemand, Hans Gude, Ole Bull and Edvard 
Munch.
Hardanger Folk Museum (below, right) was established in 1911 and 
currently has about 20 old buildings from the villages around
Hardangerfjorden, including an open-hearth house from the 1200s. 
In the main building are both permanent and temporary exhibitions.
The museum also has a department in Skredhaugen in Lofthus.
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Hardangerfjorden ved Hesthammer, nær Utne, i den blå timen.

Agatunet er en sommerbebodd fredet landsby på vestsiden av 
Sørfjorden i Ullensvang kommune. Det er en særegen stemning blant 
de 30 gamle husene - det eldste er Lagmannstova fra før år 1300.
Agatunet er ett av de få bevarte klyngetun vi har igjen, og illustrerer 
vestlandsk byggeskikk fra middelalderen og fram mot våre dager.
På tunet er minnestein over Johannes P. Aga, som i 1792 plantet den 
første Gravenstein-apalen i norsk jord.

Hardangerfjorden at Hesthammer, near Utne, in the blue hour.

The protected Agatunet on the west side of Sørfjorden in 
Ullensvang is inhabited in summer. There is a distinctive atmosphere 
among the 30 old houses - the oldest being Lagmannstova from 
before 1300. Agatunet is one of the few surviving cluster yards left in 
Norway, and illustrates building practice in western Norway from 
the Middle Ages to the present day. In the yard is a memorial of 
Johannes P. Aga, who in 1792 planted the first Gravenstein apple 
tree in Norwegian soil.

I Oddadalen kan man oppleve fem flotte fosser, mest kjent er 
Låtefossen. 

Trolltunga er en steinformasjon som står ut fra fjellet ca. 350 m. over 
Ringedalsvatnet i Odda kommune.

Røldal stavkirke fra 1200-tallet er den eneste bevarte stavkirken i 
Hordaland. Krusifikset ble i middelalderen tillagt helbredende 
virkning jonsoknatten, noe som ga støtet til årvisse pilgrimsferder. 
Kirken prøvde å få slutt på dette, men helt til 1835 ble det 
jonsoknatten holdt hemmelige messer for syke.

In Oddadalen you may experience five gorgeous waterfalls, the best 
known being Låtefossen.

Trolltunga in Odda municipality is a rock formation about 350 m. 
above the lake Ringedalsvatnet.

Røldal stave church from the 1200s is the only preserved stave 
church in Hordaland. In the Middle Ages the crucifix was attributed 
healing effect on the Midsummer night, which gave rise to annual 
pilgrimages. The church tried to put an end to this, but until 1835 
there were secret services for sick people on the Midsummer night.
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Kontrasten mellom blomstrende frukttrær og sne på fjellene trekker 
mange turister til Hardanger om våren. Bildet til venstre er fra turist-
stedet Lofthus, med Sørfjorden og deler av isbreeen Folgefonna.
På 1300-tallet var engelske munker opphavsmenn til fruktdyrkingen 
i Lofthus - Ullensvang kommune er da også en av de dominerende i 
landet når det gjelder fruktproduksjon.
Bildene av hardingfelen og Hardangerbunaden er en indikasjon på at 
man i Hardanger legger stor vekt på å bevare tradisjoner.
Det dramatiske landskapet gjør at Hardanger er velsignet med mange 
flotte fosser. Under er vist et fossefall i Hjølmodalen, men mest kjent 
er Vøringfossen med et fall på 182 m. Den er regulert, men i tiden 
1.juni - 15.sept. garanteres en vannføring på minimum 
12 kubikkmeter pr. sekund. 

The contrast between flowering fruit trees and snow on the 
mountains attracts many tourists to Hardanger in the spring. 
The picture on the previous page is from the tourist resort Lofthus, 
also showing Sørfjorden and parts of the Folgefonna glacier.
British monks were initiators of  fruit cultivation in Lofthus in the 
1300s - Ullensvang municipality is indeed one of the most prolific in 
the country when it comes to fruit production.

Kinsarvik

The Hardanger fiddle and the national costume Hardangerbunaden, 
also on the previous page, is an indication that people in Hardanger 
largely preserve their traditions.
Hardanger is blessed with many forms of dramatic landscapes, 
including beautiful waterfalls. Below a waterfall in Hjølmodalen, 
but Vøringfossen (below, right) is the most famous one. It drops 182 
meters into Måbødalen and is regulated, but it is guaranteed a water 
flow of at least 12 cubic meters every second in the period June 1st 
- September 15th. 
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Hardangervidda Natursenter Eidfjord er et natur- og kulturhistorisk 
opplevelsessenter i Øvre Eidfjord. En vandring gjennom tre etasjer 
gir deg spennende utstillinger, akvarier, videoer, dioramaer 
( detaljerte og tredimensjonale fremstillinger) og interaktive stas-
joner. Særlig kjent er panoramafilmen laget av Ivo Caprino, vist på 5 
lerreter i 225 grader. Dette er en vakker og tildels nervepirrende reise 
om naturen i Eidfjord og Hardangervidda.

Hardangervidda Natursenter Eidfjord is a natural and cultural 
history centre in Øvre Eidfjord. A walk through three floors provides 
exciting exhibitions, aquariums, videos, dioramas
(detailed and three-dimensional presentations) and interactive 
stations. Particularly well known is the panoramic film made   by Ivo 
Caprino, shown at 5 canvases in 225 degrees. This is a beautiful, 
and at times thrilling, journey of Eidfjord and the Hardangervidda 
plateau.Som et ørnereir ligger den velkjente fjellgården Kjeåsen fra 1600-

tallet ca. 600 m. rett opp fra Hardangerfjorden. Det hevdes at 
grunnen til at man anla en gård på dette utilgjengelige stedet, hvor 
adkomst måtte skje på en bratt sti opp fra sjøen, var frykt for 
Svartedauen. 
Kjeåsen er blant våre store turistattraksjoner og kan nåes ved den 
bratte stien eller ved å kjøre opp bilveien som ble anlagt i 1974.

The famous mountain farm Kjeåsen from the 1600s is, as an eagle’s 
nest, about 600 meters straight up from the Hardangerfjord. It is 
claimed that the reason for establishing a farm in this 
inaccessible place, where access had to occur on a steep path up 
from the sea, was the fear of the Black Death.
Kjeåsen is among the major tourist attractions and can be reached 
by the steep path or by the road that was built in 1974.

I tilknytning til Vøringfoss Hotel har Eidfjord kommune bygd et 
galleri som viser malerier av Nils Bergslien.
Han ble født på Voss i 1853 og ble særlig kjent for sine 
nasjonalromantiske folkelivsskildringer og motiv fra eventyr.

In connection with Vøringfoss Hotel, Eidfjord municipality built a 
gallery of paintings by Nils Bergslien.
He was born in Voss in 1853 and was especially known for his
national romantic portraits and scenes from fairy tales.

Med sine 10 000 kv.km. er Hardangervidda det 
største høyfjellsplatået i Europa. 3400 kv.km. av 
disse utgjør Norges største nasjonalpark. 
Vidda ligger over tregrensen, hovedsakelig 1000-
1400 m.o.h. Flora og fauna har et arktisk preg. 
Europas største villreinstamme på ca. 7000 dyr har 
tilhold på Hardangervidda.
Hardangervidda, with an area of 10,000 sq km,  
is the largest mountain plateau in Europe. 3400 
square km of these constitute the largest national 
park in the country. The plateau is above the tree 
line, mainly 1000-1400 meters above sea level. 
Flora and fauna have a touch of the arctic. Europe’s 
largest wild reindeer herd of approx. 7,000 animals 
inhabit the Hardangervidda.

Ulvik er en tradisjonsrik turistbygd innerst i Hardangerfjorden, 
ofte besøkt av turistskip. Klimaet her i indre deler av Hardanger 
passer godt for fruktdyrking - Ulvik er etter Ullensvang den 
viktigste fruktkommunen i Hordaland. Hjeltnes planteskole er 
lokalisert i kommunen, den har røtter tilbake til 1765 og er således 
den eldste planteskole i landet.
Ulvik er et svært ettertraktet turiststed. Den mest kjente 
turistbedrift er Brakanes Hotel, med røtter tilbake til 1860.
9 km. fra bygden Ulvik ligger strandstedet Osa, med dramatisk 
natur og Hjadlane galleri. Herfra går en anleggsvei opp til 
Osafjellet, hvor fjellvandreren og skientusiasten kan boltre seg.
Også Finse tilhører Ulvik kommune. Finse stasjon på Bergens-
banen ligger 1222 m.o.h. og er den høyestliggede jernbane- 
stasjonen i Nord-Europa. 9 måneder i året er det snø på Finse, 
og det faktum at Nansen, Amundsen og Scott prøvde utstyret før 
polferdene her, forteller litt om været man kan oppleve.
Fra Finse har mange isbreen Hardangerjøkulen (bildet nederst) 
som mål, andre sykler langs den kjente Rallarveien mellom 
Haugastøl og Myrdal.

At the head of the Hardangerfjord is the traditional tourist village 
of Ulvik, often visited by tourist ships. The climate in the inner 
parts of  Hardanger is suitable for growing fruit - Ulvik is, after 
Ullensvang, the most important fruit municipality in Hordaland. 
Hjeltnes nursery is located in Ulvik. It has roots back to 1765 and 
thus is the oldest nursery in the country.
Ulvik is a very attractive tourist resort. The famous Brakanes 
Hotel dates back to 1860.
From Ulvik is a 9 km. long road to Osa, with dramatic scenery and 
the Hjadlane gallery. From here, a construction road leads up to 
Osafjellet, where hikers and skiers can enjoy themselves.
Finse station on the Bergen railway line lies 1222 meters above 
sea level and is the highest railway station in Northern Europe. 
There is snow on Finse nine months of the year, and the fact that 
Nansen, Amundsen and Scott were testing equipment here before 
the polar expeditions, says something about the weather one can 
experience here.
From Finse many aim for the glacier Hardangerjøkulen, others 
bike along the famous Rallarveien between Haugastøl and Myrdal.
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Omaholmen i Strandebarm

Norheimsund i Kvam kommune er et handels- og kommunikasjonssenter, 
hvor, man bl.a. driver med restaurering av gamle båter i Hardanger Fartøy-
vernsenter. Mest kjent er stedet for Steinsdalsfossen. Den er en av fossene 
i landet som er mest besøkt og spesiell idet man kan gå innunder den. Nær 
Norheimsund ligger Kvamskogen, med gode muligheter for vinteraktiviteter.

Norheimsund in Kvam borough is a trading and communication centre, 
where old boats are restored in Hardanger Fartøyvernsenter. The famous  
Steinsdalsfossen is one of the most visited waterfalls in the country , 
especially as you can walk underneath it. Not far from Norheimsund is the 
mountain area Kvamskogen, with good opportunities for winter activities.

Tettstedet Øystese i Kvam kommune har en fin beliggenhet ved 
Hardangerfjorden. Som ellers i Hardanger viser gjerne værgudene 
seg fra sin beste side i slutten av mai, og mange kommer for å nyte 
fruktblomstringen. Skulptøren Ingebrigt Vik har fått sitt eget 
museum i Øystese. Av andre attraksjoner kan nevnes Kvam 
bygdemuseum, kunst- og kulturhuset Kabuso (2006) og 
Gullfiskvannet (Skårsvatn), der det i 1914 ble satt ut gullvederbuk 
importert fra Kongo.

Øystese in Kvam municipality has a pleasant location by  
Hardangerfjorden. As elsewhere in Hardanger, the weather is often  
best in late May, and many come to enjoy the fruit blossoming. 
Sculptor Ingebrigt Vik has his own museum in Øystese. Other 
attractions include Kvam museum, the art- and 
cultural institution Kabuso (2006) and the Goldfish water 
(Skårsvatnet), where a number of the golden ide imported from 
Congo were put out in 1914.
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           Midhordland

Sotra omfatter to kommuner, Sund og Fjell. Havet med dets mange 
stemninger både i godvær og storm, fiskevær, gamle nøstmiljø og 
aktiviteter som fiske og brettseiling, har en betydelig tiltreknings- 
kraft på turister. Etter at Sotrabroen åpnet i 1971, har øyriket 
opplevd en stor befolkningsvekst, og noen steder etablering av 
industri, særlig på Ågotnes (bildet).
Bildet av nøstene er fra Telavåg, kjent for tyskernes represalier i 
1942, hvor husene ble brent og menn mellom 16 og 60 år ble sendt 
til Sachsenhausen konsentrasjonsleir.

Austevoll kommune er en øykommune, men bygging av broer har 
bedret kommunikasjonen mellom de ca. 20 bebodde øyene. Hufterøy 
er den største, på denne og noen av de andre øyene lever fremdeles 
villsauen, en sauerase som har eksistert i hundrevis av år langs 
kysten. Villsauene går ute hele året.
I flere generasjoner har fiske vært den viktigste næringsveien. 
Havbruksnæringen har opplevd en sterk vekst og Austevoll regnes 
som en av landets største lakseoppdrettskommuner. Bekkjarvik 
(bildet over) er et tradisjonsrikt handelssted, med et gjestigiveri fra 
1600-tallet fremdeles i drift. Hufthamatunet (øverst) er et 
gammelt gårdstun, hvor det eldste huset 
er fra 1600-tallet.

Austevoll consists of many islands, but 
the construction of bridges has improved 
the communication between  about 20 
inhabited islands, of which Hufterøy is 
the largest. On this and some of the other 
islands wild sheep still live - this breed of 
sheep has existed for hundreds of years 
along the coast. They are outside all year
round.
For generations, fishing has been the 
most important livelihood.
The aquaculture industry has experienced 
a strong growth and Austevoll is one of 
the largest salmon farming municipalities 
in Norway. 
Bekkjarvik (above) is a traditional trading 
post, with an inn from the 1600s still in 
operation. The Hufthamatunet museum 
(top) is an old farmyard, where the oldest 
house is from the 1600s.

Fiolinisten Ole Bull bygget 1872-73 en sommerbolig på Lysøen i Os 
kommune. Den særegne arkitekturen er et resultat av at Bull ønsket 
elementer fra de land han hadde besøkt. Villaen, som bl.a. har egen 
musikkhall, er nå museum.

In the period 1872-1873, the violinist Ole Bull built a summer 
residence on the island of Lysøen in Os borough. Ole Bull wanted 
items from the countries he had visited, hence the peculiar 
architecture. The villa, including its own music hall, is now a 
museum.

Sotra includes two municipalities, Sund and Fjell. The sea with its 
many moods in both fair weather and storm, fishing villages, old 
boathouses and activities like fishing and windsurfing, has a 
significant power of attraction for tourists. After the opening of 
the  Sotra brigde in 1971, the area experienced a large population 
growth, and in some places the establishment of industry,  
particularly in Ågotnes (pictured).
The image of boat houses is from Telavåg, well known for the 
German reprisals in 1942, where houses were burnt and men 
between 16 and 60 years were sent to Sachsenhausen concentration 
camp.58



Bergen

Øygarden is the municipality north of 
Sotra. It consists of approx. 500 islands 
and islets, but as a consequence of the 
oil industry the largest islands are 
connected by bridges, and the roads are 
upgraded. The result of the closeness to 
the sea has made fishing an important 
livelihood.
In the middle of the 1980s, onshore 
facilities for oil were established, and 
later on for gas from the North Sea.
The opportunity for good fishing and 
outdoor life has given rise to a number 
of accomodation establishments, 
including Nautnes Fiskevær (picture).
The municipality has Stone Age 
settlements and famous sites like 
Herdlevær, where the vikings had a 
base before they went on their raids to 
England.

Øygarden er kommunen nord for Sotra. Øyriket består av ca. 500 øyer og holmer, men som en 
konsekvens av oljevirksomheten er de største øyene forbundet med broer, samt at veinettet er 
opprustet. Nærheten til havet har medført at fiske har vært en viktig næringsvei. 
På midten av 1980-tallet ble det etablert ilandføringsanlegg for olje, og siden for gass. 
Mulighet for godt fritidsfiske og friluftsliv trekker mange mot Øygarden, noe som har gitt støtet 
til en god del overnattingsbedrifter, bl.a. Nautnes fiskevær (bildet).
Kommunen kan skilte med flere steinalderboplasser og kjente steder som Herdlevær, hvor 
vikingene hadde base før de dro på tokt til England.

Bergen, “byen mellom de 7 fjell”  ble grunnlagt i 1070 av Olav 
Kyrre. Fram til 1850-årene var byen Norges største og viktigste 
by, den er nå den nest største i landet. Kommunikasjonsmessig har 
byen en gunstig posisjon, og betegnelsen “The Fjord Capital” gir en 
pekepinn om dens betydning som innfallsport til fjorddistriktene. 
Universitet og høgskoler, samt en rekke kunstinstitusjoner, bidrar til 
bildet av Bergen som Vestlandets kulturelle midtpunkt. Mange 
attraksjoner og arrangementer gjør byen, til tross for det 
berømmelige regnværet, til et populært reisemål.
Bryggen forbindes med hanseatenes handelsvirksomhet i 400 år, 
og står på UNESCO’s liste over verdens fremste kulturminner. De 
nåværende bygninger er oppført etter en brann i 1702, som kopier av 
de gamle. 

Alvheim
Bergen, “The city between the seven mountains” was founded in 
1070 by Olav Kyrre. Until the 1850s Bergen was the largest and 
most important city in the country, it is now the second largest. 
Regarding communication, the city has a favorable position. The 
term “The Fjord Capital” provides an indication of its importance 
as a gateway to the fjord districts. University and colleges, as well 
as a number of art institutions, contributes to the image of Bergen as 
Western Norway’s cultural centre. Many attractions and events make 
the city, despite the famous rainy weather, a popular tourist 
destination.
Bryggen (below) was associated with Hanseatic trading for 400 
years, and is on UNESCO’s World Heritage List. The current 
buildings were reconstructed after a fire in 1702, as true copies of 
the old ones.
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Fra Fløien 325 m.o.h. får man det klassiske utsyn over Bergen. 
Navnet kommer av at det på 1500-tallet ble bygd en vindfløy 
(værhane) som var synlig fra byen, og som viste vindretningen.
Fra sentrum og opp til fjellet ble det i 1918 bygd en elektrisk drevet 
kabelbane, Fløibanen, med en kabellengde på 850 m. og et 
stigningsforhold på opptil 26 grader. 

I løpet av 1200-tallet ble Bergen den største og viktigste byen i 
Norge og landets første hovedstad. På Bergenhus lå det kongelige, 
politiske og kirkelige senteret, med to storslåtte bygninger som er 
restaurert, Håkonshallen og Rosenkrantztårnet. Kong Håkon 
Håkonsson bygde Håkonshallen (til venstre) i anledning hans sønn 
Magnus sitt bryllup  i 1261. Bygningen er idag byens staseligste 
middelalderbygning, og et nasjonalt minnesmerke og museum.
Rosenkrantz- 
tårnet ble i 1560-
årene påbygget 
av lensherren på 
Bergenhus, Erik 
Rosenkrantz. 
Besøkende kan 
idag vandre opp en 
vindeltrapp, med 
adgang til alle rom 
og helt til toppen, 
hvor bygningen 
krones av den 
løkformede 
kuppelen.

From Fløien 325 meters above sea level you may enjoy the 
classical view of Bergen. The origin of the name dates back to the 
1500s, when a wind vane (=vindfløy) was erected on the mountain.
It was visible from the town and showed the wind direction.
In 1918 an electric-powered cable car, Fløibanen, was built from
the town centre going up to the mountain. It has a cable length of 
850 m and a gradient of up to 26 degrees.

During the 1200s Bergen developed into the largest and most 
important city in Norway, and the country’s first capital. The royal, 
political and religious centre found its home in Bergenhus, with two 
magnificent buildings that have been restored, Håkonshallen and 
Rosenkrantztårnet. In 1261 king Håkon Håkonsson built 
Håkonshallen (left) on the occasion of his son Magnus’ wedding. The 
building is now the city’s most imposing medieval 

building, a  
national 
monument and a 
museum.
The Rosenkrantz-
tårnet was 
extended in the 
1560’s by Erik 
Rosenkrantz, 
feudal lord of 
Bergenhus. 
Visitors can walk 
up a spiral stair-
case, with 
access to all rooms 
and all the way to 
the top, where the 
building is 
crowned by a 
cupola.

En av Bergens store attraksjoner er den 5-6 min. lange turen med 
Fløibanen opp til Fløien, hvorfra man får et slående utsyn over byen 
og tre av byens sju berømte fjell, her fra venstre Løvstakken, 
Damsgårdsfjellet og Lyderhorn. Mange besøkende nøyer seg med 
denne utsikten, andre vandrer innover et fint turterreng, noen mot de 
kjente fjellene Blåmanen og Rundemanen. En forholdsvis lang tur 
går over Vidden og mot fjellet Ulriken.

Nordtyske kjøpmenn dominerte handelen på Bryggen fra 
senmiddelalderen og fram til slutten av 1700-tallet. Herfra ble det 
eksportert marine produkter. Importen dreiet seg særlig om korn.
Også idag drives handelsvirksomhet på Bryggen, her er butikker, 
serveringslokaler, kontorer og ulike kunstnere etablert.

One of Bergen’s major attractions is the 5-6 min. long tour with the 
funicular up to Fløien, from which one gets a breathtaking view of 
the city and three of the seven famous mountains, here from the left 
Løvstakken, Damsgårdsfjellet and Lyderhorn. Many visitors are 
content with this view, others prefer to walk in the picturesque 
landscape of the area, and some to the mountains Blåmanen and 
Rundemanen. A relatively long trip leads over Vidden and to the 
Ulriken mountain.

From the late Middle Ages until the end of the 1700s, Northern 
German merchants dominated the trade at Bryggen. From here 
marine products were exported, and in particular corn was 
imported. Bryggen is still an area for lively trade. In addition to 
shops of different kinds, there are restaurants, offices and various 
artist establishments.
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Bymuseet Gamle Bergen er både et bygningsmuseum som omfatter 
flere enn 40 karakteristiske bergenske trehus fra 1700- og 
1800-tallet, samt et interiørmuseum med innbo og utstyr. 
Gjenreisingen av hus har ofte skjedd ved donasjoner, og resultatet er 
blitt en hel liten by i byen, med gater, smug og et hyggelig torg.
Det berømmelige Torget innerst i Vågen formelig syder av liv i 
turistsesongen, med tungemål fra mange verdenshjørner. Her tilbyes 
et utall av marine produkter, spesiell interesse har kanskje kummene 
med levende fisk og laks av anselig størrelse. Mange velger å nyte 
produktene umiddelbart, i form av kokte reker og ferdigsmurte 
rundstykker med røkt laks. I 2012 åpnet Mathallen på Torget. I første 
etasje er gitt plass til torghandlere, i annen etasje Norsk Sjømatsenter 
og Turistinformasjonen. Også frukt, grønnsaker og blomster tilbyes
på Torget.

Bymuseet Gamle Bergen is both a museum of buildings, 
comprising over 40 characteristic wooden houses from the 1700 
- and the 1800s, as well as an interior museum with furniture and 
equipment. The rebuilding of the houses has often happened by 
donations, and the result is a whole little city within a city, with 
streets, alleys and a pretty market place.
The famous market Torget is positively buzzing with life during the 
tourist season, with languages from many corners of the world. It 
offers a variety of marine products. Many people choose to enjoy the 
products immediately, in the form of boiled shrimps and rolls with 
smoked salmon. In 2012 a market hall, Mathallen opened. On the 
ground floor is space for merchants, and upstairs are the
Norsk Sjømatsenter (Norwegian Seafood Centre) and the
Turistinformasjonen (The Tourist Information).
It is also possible to buy fruit, vegetables and flowers at the market.
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